בעלי חיי נדחי
מקורות  )א( יומא סב  .המשנה ,יומא סד" .א של ש ...הואיל ונדחו נדחו"] ,יומא
סד" :אמר רבא דיקא ...אליבא דרבנ"[.
)ב( כריתות כז" .בעי ר' אלעזר ...בדמי" ,רש"י ד"ה בעלי חיי ,כריתות כז:כח" .אמר
ר' אלעזר ...אינה מעכבת".
)ג( פסחי צז:צח" .המפריש נקבה ...בדמי".
)ד( זבחי יב.יב" :אלא א"ר יוחנ ...נמי אידחי".
)ה( זבחי נט" .אמר רב מזבח שנפג ...נדחי".
)ו( יומא סד .תוס' ד"ה הת ,תוספות ישני ד"ה מי דמי וד"ה דילי )מובאי בסד,(:
תוס' הרא"ש ד"ה מי דמי ,זבחי יב .תוס' ד"ה ש"מ ,זבחי נט .תוס' ד"ה עד )עד
"שכשרי בשילה"(] ,זבחי לד" :קיבל הכשר ...לא בעי הוי דחוי" ,תוס' ד"ה כל,
שטמ"ק כריתות כח .אות ]ג'[ )בהשמטות( [ ,קידושי ז :רש"י ד"ה בעלי ,זבחי יב:
מאמצע תוס' ד"ה ושמע מינה יש דיחוי בדמי "וצ"ע בההיא ...ואת בנו".
)ז( רמב" הלכות מעשה הקרבנות טו/ד ,הלכות פסולי המוקדשי ו/א ,הלכות עבודת
יו הכיפורי ה/ידטו ,הלכות קרב פסח ד/ד] ,לח משנה ש[.

א .סקירת סוגיות
הנושא של דיחוי בבעלי חיי הוא נושא ממוקד מאד בהגדרתו ,אבל כדי לדו בו
יש לדו בהרחבה בעניי דיחוי באופ כללי .ההרחבה של הדיו בדיחוי מהמוקד של
בעלי חיי ,נבנית באופ כפול :
אופ אחד  דיחוי בקדשי.
אופ שני  דיחוי במצוות.
כנקודת מוצא נסקור את הסוגיות העוסקות בדיחוי בבעלי חיי ,נושא המתעורר
במספר מקומות בש"ס .נפתח בגמ' בכריתות :
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"·È˘ Ï˘ ‰Ó‰· - ÔÁÂÈ '¯ ¯Ó‡„ ,ÔÈ‡ ...?‡Ï Â‡ ÔÈÁ„ ÌÈÈÁ ÈÏÚ· - ¯ÊÚÏ‡ '¯ ÈÚ
˘,‰¯ÂÓ˙ ‰˘ÂÚÂ ,‰·È¯˜ ‰È‡Â ‰˘Â„˜ - ‰˘È„˜‰Â ‰ÈˆÁ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ ‰ÈˆÁ ˘È„˜‰ ÔÈÙ˙Â
,‰Á„Ó ÌÈÓ„ ˙˘Â„˜ Ó"˘Â ,ÔÈÁ„ ÌÈÈÁ ÈÏÚ· Ó"˘ - ˙Ï˙ Ó"˘ .‰· ‡ˆÂÈÎ ‰˙¯ÂÓ˙Â
"ÌÈÓ„· ÈÂÁÈ„ ˘È Ó"˘Â
)(.ÊÎ ˙Â˙È¯Î
בקידושי ז :מופיע מאמר זה של ר' יוחנ ,א +ש מתחלפת המסקנה של קדושת
דמי מדחה במסקנה שדחוי מעיקרא הוי דחוי .בסוגייה ביומא מופיעה בנושא זה
מחלוקת בי האמוראי.
במשנה ביומא סב .נידו מקרה שבו אחד משני שעירי יו הכיפורי מת .המשנה
אומרת שיביאו זוג שעירי נוס ויגרילו אות לה' ולעזאזל ,אחר כ +יקריבו שני
שעירי והשעיר ה'שלישי' המיותר ירעה עד שיסתאב .מהמשנה לא ברור מיהו השעיר
השלישי המיותר .הא מדובר בשעיר שנותר מ הזוג המקורי ,או שמא מדובר בשעיר
העוד של הזוג השני? בנקודה זו נחלקו רב ור' יוחנ :
"‡‚ÂÊ·˘ È˘ - ¯Ó‡ ÔÁÂÈ È·¯ .‰Ú¯È È˘ ‚ÂÊ·˘ È˘ ,·¯˜È ÔÂ˘‡¯ ‚ÂÊ·˘ È˘ - ·¯ ¯Ó
¯‡˘,ÔÈÁ„È ÔÈ‡ ÌÈÈÁ ÈÏÚ· - ¯·Ò ·¯ ?È‚ÏÙÈÓ ‡˜ È‡Ó· .·¯˜È È˘ ‚ÂÊ·˘ È˘ ,‰Ú¯È ÔÂ
" ...ÔÈÁ„È ÌÈÈÁ ÈÏÚ· - ¯·Ò ÔÁÂÈ È·¯Â
)(.„Ò ‡ÓÂÈ
לפי רב נותני ,באופ טבעי ,קדימות לשעיר הראשו ומקריבי אותו .זאת כמוב
על רקע ההנחה שהוא לא נדחה .לדעת ר' יוחנ לא נית להקריב את השעיר ששיי+
לזוג הראשו ,היות שהוא נדחה .לפיכ ,+מקריבי את שני שעירי הזוג השני ,והשעיר
ששיי +לזוג הראשו רועה עד שהוא מסתאב.
1
בגמ' ביומא מדובר כעיקרו במחלוקת אמוראי  .אול ,בסוגייה בפסחי
מוצאי סביב העניי של דיחוי בבעלי חיי מחלוקת תנאי .כ +נאמר במשנה :
"ÂÈÓ„ ÂÏÙÈÂ ,¯ÎÓÈÂ ,·‡˙ÒÈ˘ „Ú ‰Ú¯È - ÌÈ˘ È˙˘ Ô· ¯ÎÊ Â‡ ÂÁÒÙÏ ‰·˜ ˘È¯ÙÓ‰
" ...ÌÈÓÏ˘Ï ‰·„Ï
)(:Êˆ ÌÈÁÒÙ

1

אמנ ,בהמש +הסוגייה בד סד :מעיר רב שהוא אמר את דבריו רק אליבא דרבנ .לשיטת רב
מועמדת מחלוקת התנאי במשנה בד סב .בדיוק בנקודה של דיחוי בבעלי חיי .חכמי
סוברי שבעלי חיי אינ נדחי ,ואילו ר' יהודה חולק וסובר שה נדחי.
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המשנה קובעת שנקבה או זכר זק שהופרש לפסח ,אינו קרב לגופו אלא לדמיו.
זאת א על פי שדמיו קרבי לשלמי ,וקרב שלמי בא א מ הנקבה וא מזכר ב
שתי שני .מכא מסיקה הגמ' שבעלי חיי נדחי.
בגמ' מובא די זה בלא מחלוקת ,אבל רש"י על אתר מעיר :
"" ...È¯ÈÚ˘ È˘ 'Ù· 'ÔÈÁ„ ÔÈ‡ ÌÈÈÁ ÈÏÚ·' ¯Ó‡„ ˘"¯Î ‡Ï„Â ...
)(‰ÈÓ ÚÓ˘ ‰"„ È"˘¯ .Áˆ ÌÈÁÒÙ
מחלוקת תנאי זו מופיעה במקרה נוס של דיחוי בבעלי חיי ,בסוגייה
בכריתות .הגמ' דנה באד עשיר שמתחייב קרב עולה ויורד ,והוא מחליט להביא
קרב של עני .בזמ ההפרשה קרב זה דחוי ,והברייתא קובעת שאי יכולת להקריבו
ג א אחר כֶ +ה ֱע ִני אותו עשיר ,היות שבעלי חיי נדחי .על כ +מקשה הגמ' :
"·‡˙Ò˙˘ „Ú ‰Ú¯˙ ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ÂÁÒÙÏ ‰·˜ ˘È¯ÙÓ‰ - ‡ÓÁ ¯· ‡·˜ÂÚ ·¯ ·È˙Ó
ÂÓˆÚ ‡Â‰ ¯ÓÂ‡ ˘"¯ ,ÁÒÙ ÂÈÓ„· ‡È·ÈÂ ¯ÎÓÈÂ ·‡˙ÒÈ˘ „Ú ‰Ú¯È - ¯ÎÊ ‰„ÏÈ ...¯ÎÓ˙Â
,Ô·¯Ï ÔÈ¯Ó‡ ÈÎ - ‡ÈÚ˘Â‡ È·¯ È·„ È¯Ó‡ !ÌÈÁ„ ÌÈ‡ ÌÈÈÁ ÈÏÚ· Ó"˘ ÁÒÙ ·¯˜È
„¯"˘ " ...ÔÈÁ„ ÔÈ‡ ÌÈÈÁ ÈÏÚ· Ï"Ò
)(.ÁÎ ˙Â˙È¯Î
בברייתא מובאת מחלוקת תנאי סביב המפריש נקבה לפסחו ,והגמ' מבארת
שציר המחלוקת הוא בסוגיית דיחוי בבעלי חיי .בהמש +מציינת הגמ' שהמחלוקת
נוגעת ג לשני שעירי יו הכיפורי.
סקירת הסוגיות מעלה לפנינו דיו כללי בדיחוי בבעלי חיי ,ללא אבחנה בי סוגי
הדיחוי השוני ורמת .כמו כ ,מלבד הסוגייה ביומא המחפשת מקור לדי אי בגמ'
דיו בשורש המחלוקת ונימוקה.

ב .דיחוי בבעלי חיי
הדעה הפשוטה יותר במחלוקת היא הדעה שבעלי חיי נדחי .זאת משו
שבאופ כללי מוכר לנו די של דיחוי ,ומי שסבור שבעלי חיי נדחי אינו מחלק בי
בעלי חיי לבי פרטי הלכתיי אחרי שקיי בה דיחוי .הדעה המחודשת יותר
היא זו שמאמצת את די הדיחוי הכללי ,וא על פי כ קובעת שבעלי חיי אינ
נדחי .את הנימוק לדעה זו נית למצוא על רקע המקור לדי דיחוי בבעלי חיי .דיו
במקור מופיע ביומא :
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"¯„‰ ÈÎ ,ÈÊÁ ‡Ï ‡˙˘‰„ ‚"Ú‡ Â‡Ï ÔÓÊ ¯ÒÂÁÓ - ÔÓÊ ¯ÒÂÁÓÓ ÛÈÏÈ„ ?·¯„ ‡ÓÚË È‡Ó
" ...!‡˘ ‡Ï ÈÓ ‡Î‰ ?ÈÓ„ ¯ÈÙ˘ ÈÊÁÈÓ
)(.„Ò ‡ÓÂÈ
זהו המקור הראשו שמציעה הגמ' ,אול ראיה זו נדחית היות שמחוסר זמ לא
איתחזי כלל בניגוד למצבי רגילי של דיחוי שבה בעל החיי נראה ונדחה .הבדל
זה עשוי להתפרש בשתי דרכי :
דר +אחת  זהו ההבדל בי דחוי מעיקרא לנראה ונדחה ,כפי שהוא מופיע בסוגיות
שונות .הגמ' מעירה שמחוסר זמ אינו יכול להוות מקור לכ +שבעלי חיי אינ
נדחי .יתכ שבדר +כלל ,במצב של נראה ונדחה ,בעלי חיי נדחי .רק במצב של
דחוי מעיקרא כמו במחוסר זמ ,אי בעלי חיי נדחי.
דר +שניה  מחוסר זמ ,בניגוד למקרי רגילי של דיחוי בבעלי חיי ,איננו
דוגמה למצב של דיחוי כלל וכלל .יתכ שאפילו דיחוי מעיקרא יהיה דיחוי ,וא על פי
כ נאמר שמחוסר זמ איננו דחוי .המינוח 'לא איתחזי כלל' מעיד על כ +שאי פה
בכלל פסול .הקרב פשוט לא הגיע למועד כשרותו ,אבל אי בו שו פג חיובי.
ממילא לא נית לדבר עליו במושגי של דחוי ושאינו דחוי ,ולא נית להפו +אותו
למקור לדעת רב.
ההבדל החשוב בי שתי הדרכי הללו נוגע למעמד של דחוי מעיקרא .א
מאמצי את הדר +השניה דוחי את המקור של מחוסר זמ מכל וכל .לפיכ ,+חוזרי
לנקודת המוצא שבה אי לנו שו מידע על דיחוי בבעלי חיי .בפרט ,אי לנו מידע על
דחוי מעיקרא ועל הבדל אפשרי בינו לבי נראה ונדחה.
אבל א מקבלי את הדר +הראשונה ,מופיע בגמ' בצורה מפורשת ההבדל בי
דחוי מעיקרא לבי נראה ונדחה ביחס לבעלי חיי .הגמ' מוכנה לקבל עמדת ביניי על
פיה בעלי חיי נדחי ,רק א היה תהלי +של נראה ונדחה .יש חשיבות ליישו של
חילוק זה ביחס לבעלי חיי ,משו שאת ההבדל בי נראה ונדחה לבי דיחוי מעיקרא
נית להעלות בשני ניסוחי :
ניסוח אחד  מדובר בעיקרו כללי שאינו קשור דווקא לבעלי חיי .בכל סוגי
הדיחוי בקדשי ,וא במצוות ,מבדילי בי דחוי מעיקרא לבי נראה ונדחה.
ניסוח שני  מדובר בעיקרו מקומי הנוגע לבעלי חיי .כלומר ,א א נכיר בכ+
שדיחוי מעיקרא הוי דיחוי ,עדיי נית לומר שבבעלי חיי רק נראה ונדחה מוגדר
כדיחוי מבחינה הלכתית.
לניסוחי אלו ולסברות העומדות מאחוריה נחזור בהמש ,+ובשלב זה רק נצביע
על שתי הדרכי להבי את דחיית המקור של מחוסר זמ .שתי הדרכי מניבות שתי
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הבנות אפשריות בחלוקה בי דחוי מעיקרא לבי נראה ונדחה ,וההבדל בי ההבנות
יוכל לבוא לידי ביטוי בקיומו של מעמד ביניי עצמאי ביחס לבעלי חיי.
מוב שדיו זה רלבנטי לשיטת רב בלבד .לפי ר' יוחנ בעלי חיי נדחי ,ועליו
לדחות לגמרי את הלימוד ממחוסר זמ .לפיכ ,+הוא יאל ,לנקוט כדר +השניה ולומר
שמחוסר זמ אינו קשור כלל לענייני דיחוי בבעלי חיי .מחוסר זמ לא איתחזי כלל,
לא היה בו שו שלב של פסול ,ואי ללמוד ממנו על מצבי של פסול ודחייה.
דוגמה זו של דבר שאינו ראוי להקרבה וא על פי כ הוא לא מוגדר כדחוי ,מהווה
חלק מקטגוריה רחבה יותר של מקרי .התוס' מצייני בכמה מקומות דוגמאות
לקטגוריה זו .מחוסר זמ הוא דוגמה נאותה ,והתוס' מרבי לעסוק בבהמה שהופרשה
ביו מסויי ,ולא הוקרבה בו עד ששקעה החמה.
לו היינו הולכי בצורה קיצונית בהגדרות של דיחוי ,בהמה כזו היתה מוגדרת
כנראה ונדחה .שהרי ביו עצמו היא היתה ראויה ,ובלילה היא נדחתה שכ אי
מקריבי בלילה .מסברה פשוטה ,היינו אמורי לשב ,בהמה כזו בקצה הקשת של
הדחויי מהקרבה .אמנ ,להלכה ברור שאי זה כ +אפילו לדעת ר' יוחנ הסובר
שבעלי חיי נדחי .לילה ,מסיבות שונות ,אינו נחשב דחייה כלל.
דיו דומה קיי בראשוני לגבי אותו ואת בנו .א מפרישי ביו אחד פרה
ואימה לקרב ,לא נית להקריב את שתיה באותו יו .א על פי כ אפשר להקריב
אחת מה היו וחבירתה למחר .ג כא לא רואי את יו ההפרשה כיו של דיחוי
ביחס לאחת מה ,א לא ברמה הנמוכה של דיחוי מעיקרא.
ההשוואה למחוסר זמ מהווה את השלב הראשו בחיפוש המקור לשיטת רב.
הגמ' ממשיכה ומנסה ללמוד את דינו של רב מבעל מו עובר :
"ÈÊÁ ‡Ï„ ‚"Ú‡ Â‡Ï ¯·ÂÚ ÌÂÓ ÏÚ· ,¯·ÂÚ ÌÂÓ ÏÚ·Ó ÛÈÏÈ„ - ·¯„ ‡ÓÚË ÂÈÈ‰ ‡Ï‡ ...
Ì˙Á˘Ó ÈÎ' ·È˙Î„ ?ÔÏ ‡Ó Ì˙‰Â !‡˘ ‡Ï ÈÓ ‡Î‰ ?ÈÓ„ ¯ÈÙ˘ ÈÊÁÈÓ ¯„‰ ÈÎ ‡˙˘‰
·‡ÓÁ¯ ËÚÈÓ - ÔÁÂÈ '¯Â .Âˆ¯È ÔÓÂÓ ¯·Ú ‡‰ ,Âˆ¯È ‡Ï„ ‡Â‰ Ì· ÌÂÓ - 'Ì· ÌÂÓ Ì‰
'·"ÂÁ„ ÂÁ„Â ÏÈ‡Â‰ - ÔÈÈÂÁ„ ÏÎ ‡‰ ,Âˆ¯È ÔÓÂÓ ¯·Ú ÈÎ„ ‡Â‰ Ì‰ ,'Ì‰
)(.„Ò ‡ÓÂÈ
מקור זה עדי על המקור של מחוסר זמ בשתיי .ראשית ,מדובר במקרה של
נראה ונדחה ולא בדחוי מעיקרא בלבד .שנית ,מדובר בדיחוי של ממש ,ולא נית לומר
שלא אירע פה פסול וכל מה שיש כא הוא רק 'חוסר הכשר'.
לפיכ ,+רואה רב בבעל מו עובר מקור לשיטתו ,וא ר' יוחנ מסכי להגדרת בעל
מו עובר כנראה ונדחה .ר' יוחנ טוע שמדובר בגזירת הכתוב חריגה ,השייכת במו
עובר בלבד ואי ללמוד ממנה למקומות אחרי.
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אמנ ,ג את הקביעה של ר' יוחנ שמדובר בגזירת הכתוב ,נית להבי בצורות
שונות .ביארנו ביחס למחוסר זמ ,על רקע קטגוריה שמוגדרת היטב בתוס' על אתר,
שנית לדחותו מעצ הדיו בדיחוי .נית לבחו את הגדרתו של בעל מו עובר באותו
מבח .אפשר לומר שר' יוחנ מסכי לחלוטי להגדרות של רב ,אבל הוא רואה בבעל
מו עובר חריג ,על רקע קביעת הפסוקי.
לחילופי ,אפשר להבי שגזירת הכתוב אינה מדגימה חריג ,אלא מלמדת משהו
כללי על אופיו של בעל מו עובר .מו עובר אינו מוגדר כמו ממשי .יש אמנ עיכוב
בהקרבה ,אבל אנחנו לא מגדירי אותו כדיחוי ,כפי שלילה מעכב הקרבה וא על פי
כ הוא לא מוגדר כדיחוי.
יש להעיר שמבחינת מהל +הגמ' נראה יותר שר' יוחנ מסכי להגדרות של רב,
והוא דוחה את בעל מו עובר רק כגזירת הכתוב חריגה .בסופו של דבר ,בניגוד
ללילה ,קיי בבעל מו עובר גור חיובי שמפקיע את יכולת ההקרבה .יתירה מזאת,
לא מדובר בגור חיצוני לבהמה )כמו בעלי קרב שהמיר את דתו( אלא בפג שנוצר
בגו הבהמה עצמה.
ע זאת ,יש ראשוני שנית להסיק מדבריה בניגוד להבנה זו .כ +משתמע
מהתוס' ישני ביומא שמשווי בעל מו עובר למחוסר זמ ולאותו ואת בנו :
"'ÂÁ„È ÂÁ„Â ÏÈ‡Â‰ ‰¯Â˙·˘ ÔÈÈÂÁ„‰ ÏÎ' ÔÁÂÈ È·¯Ï ‰ÈÏ ˙È‡„ ÏÈ‡Â‰„ - È·¯ ¯ÓÂ‡Â ...
Ù"Ú‡ ÌÂÓ ÏÚ· ÔÎÂ ,ÌÏÏÎ· ÂÈ‰ ‡Ï ÔÓÊ ¯ÒÂÁÓ Ó"ÓÂ ,ÌÏÏÎ· ‡¯˜ÈÚÓ ÈÂÁ„ ÂÏÈÙ‡ ÈÂ‰Â
˘¯‡¯ÒÂÁÓ ÏÏÎ· ÈÂ‰„ ÔÈËÚÓÓ ‡Ï ÈÓ Â· ˙‡Â Â˙Â‡ ,˙Â‡¯ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÏÂÎÈ ‰Á„Â ‰
" ...¯·ÂÚ ÌÂÓ ÏÚ· ÂÓÎ ÈÂ‰Â ÔÓÊ
)(ÛÈÏÈ„ ‰"„ ÌÈ˘È 'ÒÂ˙ :„Ò ‡ÓÂÈ
התוס' ישני עור +השוואה בי מקרי שוני השייכי לקטגוריה של אלו שאינ
מוגדרי כדחויי .יתירה מזו ,הוא אפילו מנצל את המקרה של בעל מו עובר
כדוגמה העשויה ללמד על אותו ואת בנו שלא נמעט אותו לשיטת ר' יוחנ .ג
הריטב"א ,2בניסוח שונה מעט ,משווה את המקרה של אותו ואת בנו למקרי של
מחוסר זמ ובעל מו עובר על מנת ללמוד שאי בו די של דיחוי.
נית לנסח את קביעת של התוס' ישני והריטב"א בצורה חריפה ,ולומר
שדוגמאות אלו אינ קשורות כלל לדיני של דיחוי .נית לומר בצורה מתונה יותר
שא אלו דיחויי ,אלא שהתורה קבעה בה די הקרבה חר דיחויי .על ניסוח מתו

2

עיי ביומא סד .ריטב"א ד"ה מי דמי.
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זה לוח ,הריטב"א ,מכל מקו עניי זה מתחדש אפילו בבעל מו עובר במסגרת
שיטתו של ר' יוחנ.
יתכ שההיקש בי מו עובר לבי מחוסר זמ מותנה בהבנת מו עובר .נית
להעלות שתי הבנות מרכזיות :
הבנה אחת  מו עובר ,מבחינה איכותית ,הוא מו לכל דבר .ההבדל היחיד בינו
לבי מו קבוע הוא בקביעות .כלומר ,מו עובר הוא ארעי ומו קבוע אינו מו
ארעי .אבל באותו פרק זמ שבו קיי המו העובר ,הוא מו גמור.
הבנה שניה  מו עובר שונה ממו קבוע ה ברמתו האיכותית וה בטווח
הכמותי שלו .ההבדל אינו רק במש +הזמ ,אלא ג בהגדרת המו .העובדה שמדובר
במו ארעי בלבד ,מורידה את רמתו של המו.
הבדל בולט בי ההבנות הללו יתעורר במקרה של אד המטיל מו קבוע בבעל
מו עובר .3לפי ההבנה הראשונה שהצגנו יתכ שאותו אד לא יעבור על לאו .לפי
ההבנה השניה ,סביר להניח שבמקרה זה יחול איסור דומה לאיסור הטלת מו בבהמה
תמימה.
נחזור לגמ' ביומא סד .ולמחלוקת האמוראי ביחס לבעלי חיי נדחי .בגמ' זו,
כאמור ,מופיע הדיו היחיד בטיב ההלכה של דיחוי בבעלי חיי .א +ג כא אי לנו
נימוק אלא מקור בלבד .כיצד א כ +יש להבי את הדעה האומרת שאי בעלי חיי
נדחי? ר' מנח זמבה מעלה הסבר שאותו נשתדל לפתח לאור המשתני העולי
במהל +הסוגיות.
הרעיו של דיחוי טומ בחובו את השייכות העקרונית לקטגוריה מסויימת .כדי
להידחות אתה צרי +להיות שיי +ברמה העקרונית ,ולפיכ +אי השייכות המעשית
הופכת לדחייה .במילי אחרות ,מי שאינו שיי +אפילו ברמה העקרונית ,לא יחשב
בעתיד כדחוי.
למשל ,ללולב בערב סוכות אי הגדרה של דיחוי .לולב בערב סוכות ,במבט
ל:לב כלל ועיקר .כדי לדבר על לולב במושגי של דיחוי יש להיכנס קוד
הלכתי ,אינו ָ
כל לחג הסוכות עצמו .כניסה לחג הסוכות משלבת את הלולב במערכת הדיו הקשורה
למצוות ארבעת המיני ,ורק משלב זה ואיל +נית להגדירו כדחוי.
יתכ שנקודה זו היא ג שורש דעתו של רב בסוגייה ביומא .דיברנו בעבר על
ההבדל בי מנחות לזבחי בהגדרת תהליכי ההתפתחות של קדושת .4במנחות
3
4

עיי ,בהקשר של הגדרת מו עובר ,בגר"ח בחיבורו בהלכות איסורי מזבח ג/י.
עיי בשיעורי הרב אהר ליכטנשטיי למסכת טהרות ,עמוד .103
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קיימות שתי רמות בלבד ,האחת של קדושת דמי והשניה של קדושת הגו  .מה שאי
כ בזבחי ,בה קיימות שלוש רמות :
רמה ראשונה  קדושת דמי.
רמה שניה  קדושת הגו .
רמה שלישית  קדושת קרב.
לרמה הנוספת של קדושת קרב בזבחי קיימות מספר השלכות .למשל ,יתכ
שהיכולת להיפסל במגע טבול יו חלה רק מהשלב שבו יש קדושת קרב .שלב זה
מגיע רק בזמ השחיטה ואולי אפילו אחרי השחיטה ולקראת קבלת הד .כ +או כ,+
קדושת הקרב מותנית בתחילתו של תהלי +ההקרבה ,וברור שאי רמה של קדושת
קרב בבהמה מחיי.
נית להבי שהמושג בעלי חיי נדחי מתייחס דווקא לקדושת קרב .כאשר
מדברי על אחד משני שעירי יו הכיפורי שמת והשני הופ +לדחוי ,לא חלה נסיגה
בקדושת הגו שלו .מה שהופקע הוא יכולת ההקרבה ,והפקעה זו קשורה לקדושת
הקרב שבו ולא לקדושת הגו שבו.
כאשר מדובר בבעלי חיי בעוד חיי ,עדיי לא קיי המושג של קדושת קרב.
לפיכ ,+על פי הקו של ר' מנח זמבה ,נוכל לומר שההפקעה של בעלי חיי אינה
מוגדרת כדיחוי .דיחוי זוקק שייכות בסיסית ראשונית ,ואילו בעלי חיי לא היו
שייכי מעול למושגי של קדושת קרב .לפיכ ,+כפי שלולב בערב סוכות אינו דחוי
כ +ג א ה'דיחוי' יתרחש בשלב שבו הבהמה עדיי בחיי ,היא לא תוגדר כדחויה.5
כדי להבי את מוקד הסברה שהצגנו ,נצביע על כיוו חילופי שאפשר לפתח .בעלי
חיי מופקעי מקטגוריות הלכתיות רבות .למשל ,אי טומאה בבעלי חיי ,עבודה
זרה לא חלה על בעלי חיי )כלומר ,המשתחווה לבהמה אינו אוסר אותה לאכילת
הדיוט ,א כי לגבוה היא נאסרת( וכדומה .לכ ,ג היינו יכולי לחפש סברה שתוביל
להפקעת בעלי חיי מדיני דיחוי.6
אבל הסברה של ר' מנח זמבה חותרת לכיוו שונה .כאמור ,לא מדובר בהפקעה
כללית של בעלי חיי מדי הלכתי נוס של דיחוי ,אלא הצבת במשבצת כזו שאינה
מאפשרת את ההגדרה של דיחוי .כפי שלא שיי +דיחוי בטר הקדשה ,א למשל היה

5

6

יש לעיי ,על פי הסבר זה ,במידת הקשר שבי הדי של דיחוי בבעלי חיי ובי הדי של דיחוי
בדמי .שאלות אלו עולות בעיקר סביב הרמב" בהלכות מעשה הקרבנות טו/ד ,ועיי בנקודה
זו בקהלות יעקב בזבחי סימ י"א.
עיי בהקשר זה בספר שיעורי הרב אהר ליכטנשטיי למסכת טהרות עמוד .16
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מו עובר לבהמת חולי והיא הוקדשה לאחר שהמו התרפא לחלוטי ,כ +ג לא
שיי +דיחוי ברמת ההקדשה של קדושת הגו ובטר קדושת קרב.7
לכאורה ,יש אבחנה מהותית שיש לה נפק"מ רבות ,בי הסברה של ר' מנח זמבה
ובי ההבנה של הפקעת בעלי חיי מדיחוי על רקע גזירת הכתוב כלשהי .על פי
הסברה של ר' מנח זמבה נית לטעו שאי מקו להכנסת חילוקי בי סוגי דיחוי
שוני .הרעיו הכללי הוא שבעלי חיי נמצאי מחו ,למעגל הדחייה ,ועל כ אי זה
משנה א מדובר בדיחוי מעיקרא או בנראה ונדחה .ודאי שאי מקו לשלב משתני
נוספי המוזכרי בסוגיות ,כמו בידו ,מחוסר מעשה בגופו וכיוצא באלו.
לעומת זאת ,א נבי שיש כא גזירת הכתוב ,נוצר חופש מסויי ביחס לשימוש
ָצר
במשתני הללו .נוכל לומר שגזירת הכתוב התייחסה למצב מסויי בלבד ,א ִיֵ :
אילו ,לכ +מתו +הסוגיות .בגמ' עולה אפשרות לחלק בי נדחה מעיקרא לנראה ונדחה
)כפי שראינו בסוגייה ביומא סד (.ובזבחי יב :דנה הגמ' בדחייה בידיי לעומת דחייה
ממילא ובגור של 'בידו לחזור'.
אמנ בגמ' עולה הדבר ביחס לדיחוי שאינו בגו הבהמה אלא במפריש )המיר דתו
או נשתטה( ,אבל התוס' על אתר מיישמי את החילוק של דחייה בידיי לעומת
דחייה ממילא ג בבהמה עצמה :
"‡ÓÏ„ ?ÔÈÁ„ ÔÈ‡„ ˘"¯Ï ‰ÈÏ ˙È‡„ Ì‰Ó „Á‡ ˙Ó„ ‡È‰‰Ó È˙ÈÈÓ ÈÎÈ‰ - ‰˘˜ „ÂÚÂ ...
˘‡" ...ÌÈ„È· ‰ÈÈÁ„ ‡Ï„ - Ì˙‰ È
)(ÚÓ˘Â ‰"„ 'ÒÂ˙ :·È-.·È ÌÈÁ·Ê
התוס' מתייחסי לגמ' בכריתות כח ,.בה מסיקי שלפי ר' שמעו אי בעלי חיי
נדחי .המסקנה מבוססת בי השאר על הסוגייה של שני שעירי יו הכיפורי במסכת
יומא .אבל בסוגייה זו נובע הדיחוי ממיתת אחד השעירי ,ואי זה דיחוי בידיי .כיצד
א כ מסיקה הגמ' שלר' שמעו אי דיחוי בבעלי חיי? אולי סבור ר' שמעו שיש
דיחוי בבעלי חיי ,אבל הוא מצרי +דחייה בידיי.
7

עיי ,במקביל ,בזכר יצחק בסימ מ"ח .א הוא מעלה כיוו דומה  " ...ומבואר אצלי במק"א
דטעמו של דבר דבע"ח אינ נדחי הוא לא משו חיותו ,רק משו דבע"ח ראוי ג עתה
להתקדש מחדש ,משא"כ לאחר שחיטה ." ...ג לדעתו ,אי כא גזירת הכתוב הקשורה
לחיות של בעלי חיי ,והוא מייש את הדי של בעלי חיי נדחי במנחה קוד קמיצה )א
על פי שלא מדובר בבעלי חיי במנחה כזו!( .בטע הדבר הוא ש את הדגש על נקודה שונה
מעט של האפשרות להתקדש מחדש ,א כי יתכ שנקודה זו חופפת את החילוק המוצע בי
קדושת הגו לקדושת קרב.
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כאמור ,אפשרות חלוקה כזו סבירה יותר א שוללי את המהל +של ר' מנח
זמבה ורואי בעניי הדיחוי בבעלי חיי גזירת הכתוב .ראייה כזו מאפשרת להעלות
חלוקות שונות בי סוגי דיחוי ,ונית לראות בשלב זה בתוס' ביטוי לעמדה השוללת
את הסברה של ר' מנח זמבה .אפשר כמוב להשיב על קושיית התוס' בסברת ר'
מנח זמבה עצמה ,ולומר שאי מקו לחלק ביחס לבעלי חיי בי דחייה בידיי לבי
דחייה שממילא ,אבל קושיית התוס' מהווה במידה רבה יישו ישיר של חלוקה העולה
כבר בגמ' עצמה.

ג .דיחוי בקדשי ובמצוות
יתכ שיש הגיו בדברי התוס' ג על פי הסברה של ר' מנח זמבה .לש הבנת
הדבר יש לעסוק במימד נוס הקשור לדיני דיחוי .עד כה עסקנו בסוגיות הדנות
בדיחוי במסגרות של קדשי .נוסי לתמונה שתי סוגיות הדנות בדיני דיחוי ביחס
למצוות.
סוגייה אחת  עבודה זרה מז .ביחס לאשירה שביטלה.
סוגייה שניה  סוכה לג.לג :ביחס לארבעת המיני.
הגמ' בסוכה דנה בתרחישי שוני של דיחוי ביחס לארבעת המיני .כזכור,
העלינו אפשרות לפי הבנה מסויימת בגמ' לחלק בקדשי בי דחוי מעיקרא לנראה
ונדחה .אפשרות נסתרת זו עולה בגמ' בסוכה בצורה מפורשת ביחס למצוות .נתבונ
במשנה הבאה :
",¯˘Î ÔËÚÈÓ Ì‡Â ,ÏÂÒÙ - ÂÈÏÚÓ ˙Â·Â¯Ó ÂÈ·Ú ÂÈ‰˘ Â‡ ,ÂÈÏÚ Âˆ¯Ù ,Â˘‡¯ ÌË˜ ...
"Ë"È· ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡Â
)(:·Ï ‰ÎÂÒ
הגמ' במהל +הסוגייה מדייקת מ הסיפא של המשנה לגבי מיעוט ענבי ההדס :
"ÈÂÁ„ - ‡¯˜ÈÚÓ ¯ÂÁ˘‡„ ÌÏÂÚÏ ...!¯˘Î ?È‡Ó ÔË˜ÏÂ ¯·Ú ‡‰ - Ë"ÂÈ· ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡Â
" ...ËÂ˘Ù˙ ‡Ï ‰‡¯Â ¯ÊÂÁ ‰Á„Â ‰‡¯ Ï·‡ ,‰ÈÓ ËÂ˘Ù˙ ÈÂÁ„ ÈÂ‰ ‡Ï„ ‡¯˜ÈÚÓ
)(:‚Ï ‰ÎÂÒ
מהל +מקביל יש בגמ' בע"ז מז .ביחס לאשירה שביטלה ,וג ש מחלקת הגמ' בי
דחוי מעיקרא לנראה ונדחה .התוס' מצייני שחלוקה זו פשוטה ומקובלת דווקא
במצוות :
"" ...ÏÈÚÏ '˘¯ÈÙ„Î ,‡˜Â„ ˙ÂÂˆÓ ÔÈÚÏ
)(ËÂ˘Ù˙ ‰"„ 'ÒÂ˙ :‚Ï ‰ÎÂÒ
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מהל +דומה עולה בדברי התוס' בפסחי .המשנה בפסחי צז:צח .מתארת
תרחיש של דחוי מעיקרא ,כאשר אד הפריש נקבה לפסחו או זכר ב שתי שני .בגמ'
בד צח .מדייקי ממשנה זו שבעלי חיי נדחי .התוס' מקשה על דיוק זה ,שהרי
מדובר במקרה של דחוי מעיקרא ,ואילו בסוגייה בסוכה לג :פשטנו שדחוי מעיקרא לא
הוי דחוי .לתוס' יש שני תירוצי על קושייה זו ,השני קשור לגור של בידו אבל
הראשו מחלק בי קדשי למצוות :
"" ...‰·¯˜‰„ Â¯˜ÈÚÓ ÈÂÁ„Ï ,˙ÂˆÓ È·‚„ Â¯˜ÈÚÓ ÈÂÁ„ ÔÈ· ˜ÏÁÏ ˘ÈÂ ...
)(ÚÓ˘ ‰"„ 'ÒÂ˙ .Áˆ ÌÈÁÒÙ
במה מעוג החילוק בי קדשי למצוות? נית לתלותו בשתי הבנות מרכזיות
הקשורות לדי דיחוי :
הבנה אחת  דיחוי כתהלי .+הגור הפוסל הוא התהלי +הפעיל שבו חפ ,מסויי
נדחה אל מחו ,למעגל הלכתי כלשהו.
הבנה שניה  דיחוי כמציאות .לא תהלי +הדחייה הוא הפוסל ,אלא עצ המציאות
שבה לא היה הכשר לאור +כל הדר .+כדי שחפ ,כלשהו יוכשר ליעודו הוא צרי +להיות
כשר מתחילתו ועד סופו.
לש הבהרת שתי ההבנות הללו ,נבח דוגמה מתחו אחר ,מוקצה בשבת .נית
להסביר שההקצאה מפקיעה את ההכנה הדרושה לש שימוש בחפ ,מסויי בשבת.
זוהי תפיסה של ההקצאה כתהלי .+לחילופי אפשר להבי שההקצאה אינה גור פעיל
שפוסל .הרעיו הוא שדרושה הכנה ולא נית להכי בתו +השבת .חייבי להכי בערב
שבת ועל כ א הדבר היה מוקצה לא נית להשתמש בו .זו הבנה המקבילה להבנה
המציאותית בדיחוי ,כאשר עצ המציאות של דבר מוקצה הפקיעה אותו משימוש ג
בלי תהלי +הקצאה.
נפק"מ מיידית בי שתי ההבנות הללו נוגעת לפיצול בי דחוי מעיקרא ובי נראה
ונדחה .א מדברי על דיחוי במושגי של תהלי ,+יש להסיק שדחוי מעיקרא אינו
דחוי .שהרי בדחוי מעיקרא לא היה מעול תהלי +של דחייה .החפ ,הנידו התחיל את
חייו מחו ,למסגרת ההלכתית ,ומעול לא דחו אותו בפועל .לכ ,על פי הבנה זו ,יש
להסיק שדיחוי חל רק בנראה ונדחה .ש היה חפ ,כלשהו במצב הראוי ליעודו ,ואנו
דחינו אותו מכ.+
לעומת זאת ,על פי ההבנה של דיחוי כמציאות ,נית לרבות ג דחוי מעיקרא.
ההפקעה של מעמד כשרותי מתחילה ועד סו אינה מושפעת מהעובדה שדחוי
מעיקרא מעול לא היה ראוי קוד לכ.
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בנקודה זו ,א נקבל את דברי התוס' בסוכה ובפסחי ,נחלק בי קדשי למצוות.
במצוות ודאי שלא תהיה בעיה בעצ המציאות הדחויה ,ונדבר על דיחוי רק במושגי
של תהלי +דחייה הפוסל את החפ) ,וג דחייה זו מסופקת בשלבי מסויימי בגמ'(.
בקדשי נאמר שהדיחוי מטריד אותנו כמציאות ולא כתהלי) +או לכל הפחות ,לא רק
כתהלי .(+כתוצאה מכ +נגיע למסקנת התוס' .במצוות נחלק בי דחוי מעיקרא לבי
נראה ונדחה כפי שעולה מ הסוגיות ,ואילו בקדשי לא נחלק בי המצבי הללו.
על בסיס חלוקה זו נית לחזור לבעלי חיי ,כאשר ברקע נציב את הסברה של ר'
מנח זמבה .כזכור ,סברה זו מבוססת על ההבדל שבי קדושת הגו לקדושת קרב.
אלא שלבעלי חיי נית להתייחס בשתי רמות :
רמה אחת  ברמה של קדשי.
רמה שניה  ברמה של מצוות.
ננסה לבאר מדוע החלוקה בי קדושת הגו לקדושת קרב נוגעת רק לרמה של
קדשי .לב ליבה של הסברה מדגיש את העובדה שחפ ,אינו נקרא דחוי א הוא כלל
לא שיי +למעגל הלכתי מסויי.
אבל בעלי חיי שהוקדשו בקדושת פה שייכי למעגל ההקרבה במידה מסויימת.
נוכל לטעו שקדושת הגו שנוצרה בה אינה משייכת אות למעגל של קרבנות,
שהרי לש כ +נחוצה קדושת קרב .אבל א מדברי על קדשי בהקשר של מצוות
ההקרבה ,לא נית לומר שבעלי חיי הקדושי בקדושת הגו מופקעי מכל וכל.
במילי אחרות ,מעמד יחודי המאפשר דיחוי בקדשי נוצר בבעלי חיי רק
משעת שחיטה ואיל ,+על רקע קדושת הקרב שננסכה בה .אבל שייכות למעגל
הדיחוי ברמה של מצוות קיימת בה כבר משעה שהוטבעה בה קדושת הגו  .אנו
יכולי להתייחס למצוות ההקרבה שקיימת כלפיה כפי שאנו מתייחסי למצוות
הדס ולולב.
יש להעיר שפיצול זה אותו אנו מנסי להעלות מעוג ,כנקודת מוצא ,בקבלת
דברי התוס' המחלק בי קדשי למצוות .אבל נית לנתק את התלות בי המודל
שיצרנו ביחס לבעלי חיי לבי הדיו הכללי בדיחוי במצוות .לאמור ,אפילו א נפסוק
ביחס למצוות כדעה האומרת שאי בה דיחוי ,נוכל להחיל מודל מקביל לזה שדחינו
במצוות להלכה ביחס לאותו פ שקיי בבעלי חיי.
כ +או כ ,+אות הגבלות ואות הבדלי שבי קדשי למצוות ,ניתני ליישו
כלפי שתי הרמות שצויינו ביחס לבעלי חיי .בנוגע לרמה של דיחוי כדיחוי במצוות,
נקבל רק את התרחישי של נראה ונדחה .ביחס לפ של דיחוי כדיחוי בקדשי נרבה
ג דחוי מעיקרא.
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וכא נוכל לחזור לדעת רב בגמ' ביומא סד ,.ולפיצול האפשרי שראינו במסגרת
דעתו בי דחוי מעיקרא לבי נראה ונדחה .הערנו לעיל שפיצול זה דוחה לכאורה את
סברת ר' מנח זמבה .אבל לאור החלוקה בי שתי הרמות של דיחוי בבעלי חיי נוכל
לסנ ג את הפיצול הזה לסברה של ר' מנח זמבה.
ביארנו ,במסגרת דעת רב ,מדוע ברמה העקרונית אי דיחוי בבעלי חיי .ביאור זה
התייחס לאותה רמה של דיחוי בקדשי ,שלש יצירתה נחוצה קדושת קרב שאינה
קיימת בבעלי חיי .א על פי כ יתכ שרב יודה בנראה ונדחה שיש דיחוי בבעלי חיי
כפי שעולה בגמ' ביומא ,משו שאותו פ של דיחוי ברמה של מצווה קיי ג בבעלי
חיי ,ג לשיטתו של ר' מנח זמבה.

ד .גורמי שוני בדי דיחוי
עסקנו בהשוואה בי דיחוי בקדשי לדיחוי במצוות ,מתו +מגמה לשלב את
הסברה של ר' מנח זמבה בדעת הסבורי שאי דיחוי בבעלי חיי ,ע פיצול שעולה
בגמ' בי נראה ונדחה לבי דחוי מעיקרא .יצרנו בדעת רב מעמד חלקי של דיחוי
שיחול רק בנראה ונדחה.
מעמד דומה בא לידי ביטוי בדברי התוס' ביחס לדעת ר' שמעו בנוגע לחלוקה
אחרת הקשורה לדיני דיחוי .ר' שמעו ,בדומה לרב ,סובר ברמה העקרונית שאי דיחוי
בבעלי חיי .א על פי כ מקשי התוס' בזבחי יב :על ההשוואה שעורכת הגמ'
בכריתות כח .בי המקרה של שני שעירי למקרה של המפריש נקבה לפסחו.
לטענת התוס' לא נית לדייק מתו +המקרה של שני שעירי מהי דעת ר' שמעו
ביחס לדיחוי בבעלי חיי .אמנ ר' שמעו מכשיר את השעיר הדחוי ,אבל יתכ שהוא
עושה כ +רק משו שאי בשעיר כזה דיחוי בידיי .שמא נאמר שהמפריש נקבה
לפסחו דוחה אותה אפילו לדעת ר' שמעו ,שהרי ש )וג במקרה של המפריש ק
לכבשתו( מדובר בדחייה בידיי.
הנחת היסוד הגלומה בקושיית התוס' היא שאפילו במסגרת הדעה שבעלי חיי
אינ נדחי ,יתכ חילוק בי דחייה בידיי לדחייה ממילא .את הנחת היסוד הזו נית
לבאר במקביל לדר +שבה הסברנו את הפיצול בי דחוי מעיקרא לנראה ונדחה
במסגרת דברי רב.
דחייה בידיי א היא דוגמה נאותה לתהלי +של דיחוי .הטענה שדיחוי יחול רק
כאשר היתה דחייה בידיי ולא כאשר היתה דחייה ממילא ,מאמצת את ההבנה של
דיחוי כתהלי +ודוחה את ההבנה של דיחוי כמציאות .לפיכ ,+רק כאשר יש תהלי +של
דחייה בידיי נוצר דיחוי.
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לפיכ +נית להבי ,במסגרת דעת ר' שמעו ,שאמנ ברמה העקרונית אי דיחוי
בבעלי חיי .שהרי אי בה קדושת קרב ועל כ ה לא שייכי למאגר החפצי
שעשויי להידחות .אלא שכל זה נכו א דני בדיחוי של בעלי חיי על רקע הרמה
של דיחוי בקדשי.
א דני בדיחוי של מצוות על רקע מצוות ההקרבה ,נית להסתפק ברמה של
קדושת הגו על מנת לשלב בעלי חיי במאגר הנדחי .אמנ ,א רוצי לבנות על
הדיחוי של מצוות יש לעסוק בדיחוי כתהלי .+המסקנה המתבקשת היא שדיחוי כזה
יחול רק במצב של דחייה בידיי ,ולא במצב של דחייה ממילא .זהו א כ +מה שעומד
ברקע הנחת היסוד של קושיית התוס'.8
התוס' בקושיית מניחי כמוב שהמפריש נקבה לפסחו זוהי דחייה בידיי .על
בסיס הנחה זו תוקפי התוס' את ההשוואה שעורכת הגמ' בי המקרי השוני סביב
דעת ר' שמעו .התוס' ישני משתמש בה למגמה דומה :
"ÂÏÈÙ‡ ¯ÈÙ˘ ‡È˙‡ ,‡Â‰ ÈÂÁ„„ ,‰Ú¯˙ ÂÁÒÙÏ ‰·˜ ˘È¯ÙÓ‰ ‡ÓË ‰È‰˘ ÈÓ· Ô˙„ ‡‰
‡'È˙Ó È·‚ ÌÈÁÒÙ· Ì˘ È"˘¯ 'ÈÙ ÔÎÂ ,ÌÈ„È· ‰ÈÈÁ„„ ÌÂ˘Ó ÂÈÈ‰„ ,‡Î‰„ ·¯„ ‡·ÈÏ
„ËÁ˘˘Î ÌÈÈ„È· ‰ÈÈÁ„ ÈÓ ÈÂ‰ ‰Á„Â ‰‡¯˘ ÈÙÏ ‰Ú¯È ‰ËÈÁ˘ Ì„Â˜ ‡ˆÓ˘ ÁÒÙ‰
"‰Ê ˙‡ ÁÈ‰Â „Á‡‰
)(·¯ ‰"„ ÌÈ˘È 'ÒÂ˙ :„Ò ‡ÓÂÈ
לפי התוס' ישני ,יוכל רב הסבור שבעלי חיי אינ נדחי ,לקבל את המשנה
בפסחי כפשוטה .הוא יוכל לומר שדווקא כאשר עוסקי בדחייה ממילא כפי שיש
בסוגייה ביומא ,דווקא אז אי בעלי חיי נדחי .אבל במשנה בפסחי מדובר על
דחייה בידיי ,וש א הוא מודה שבעלי חיי נדחי.
כאמור ,פיצול זה מוסבר על רקע סברת ר' מנח זמבה .אמנ ,התוס' ישני
רוצי להיתלות ברש"י בפסחי ,א כי תלות זו גוררת הרחבה מסויימת של הגדרת
הגור 'דחייה בידיי' ,וכלל לא ברור שזהו הכיוו של רש"י.

8

יש להעיר שהסבר זה מגבה א +ורק את שלב הקושייה שבתוס' .בגמ' בכריתות כח .יש
השוואה בי המפריש נקבה לפסחו לבי שני שעירי יו הכיפורי ,כלומר מהגמ' משמע שאי
לחלק בדעת ר' שמעו בי דחייה בידיי לדחייה ממילא .לעיל ציינו שנית לנצל את סברת ר'
מנח זמבה על מנת להשיב על קושיית התוס' .זאת על פי ההבנה הראשונית שלנו שאינה
מחלקת בי דיחוי של קדשי לדיחוי של מצוות ביחס לבעלי חיי .בשלב זה אנו מנסי
להעזר בסברת ר' מנח זמבה כדי להבי את שלב הקושייה בתוס' ,על פי הניסוח המחודש
שלה שמפצל בי רבדי שוני בדיחוי של בעלי חיי.
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התוס' ישני מפני לרש"י על המשנה בפסחי צו ,:אבל בגמ' בד צח .גופא
דוחה רש"י את האפשרות לחלק חילוק דומה בדעת ר' שמעו :
"" ...È¯ÈÚ˘ È˘ 'Ù· ÔÈÁ„ ÔÈ‡ ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ¯Ó‡„ ˘"¯Î ‡Ï„Â ...
)(ÚÓ˘ ‰"„ È"˘¯ .Áˆ ÌÈÁÒÙ
רש"י מעיר שמשנת המפריש נקבה לפסחו עומדת בהכרח בניגוד לדעת ר' שמעו.
הוא לא מעלה את האפשרות שר' שמעו יחלק בי דחייה בידיי לבי דחייה ממילא
ביחס לבעלי חיי.9
יש לעיי ג ברש"י בפסחי צו ,:אליו מפנה התוס' ישני .רש"י מתייחס למשנה
הדנה בפסח ותמורתו :
"‡"¯ .˘¯ÙÏ ÈÏ ÔÈ‡Â ,‰·È¯˜ ‰È‡ ÁÒÙ ˙¯ÂÓ˙Â ‰·È¯˜ ÁÒÙ ˙¯ÂÓ˙˘ È˙ÚÓ˘ - Ú˘Â‰È
‡"¯ ¯ÎÓÈÂ ·‡˙ÒÈ˘ „Ú ‰Ú¯È ÁÒÙ‰ ˙ËÈÁ˘ Ì„Â˜ ‡ˆÓ˘ ÁÒÙ‰ - ˘¯Ù‡ È‡ ‡·È˜Ú
"Â˙¯ÂÓ˙ ÔÎÂ ÌÈÓÏ˘ ·¯˜ ÁÒÙ‰ ˙ËÈÁ˘ ¯Á‡ ,Â˙¯ÂÓ˙ ÔÎÂ ÌÈÓÏ˘ ÂÈÓ„· ‡È·ÈÂ
)(:Âˆ ÌÈÁÒÙ
רש"י מסביר מדוע א מוצאי את הקרב לפני שחיטת הפסח אי מקריבי אותו
ואת תמורתו אלא את דמיה :
"„ÓÂÚ ‰È‰„ ,È˘‰ ˙ËÈÁ˘ Ì„Â˜ ÔÂ˘‡¯‰ ‡ˆÓÂ ÂÈ˙Á˙ ¯Á‡ ˘È¯Ù‰Â „·‡˘ .ÁÒÙ‰
Â‰Á„ Â·È¯˜‰ ‡Ï˘ ‰ÊÂ ÁÒÙ Ì˘· ‰ËÈÁ˘ ˙Ú˘ Â˙Ú·˜ È¯‰ ,‰ËÈÁ˘ ˙Ú˘· ÂÈÙÏ
9

לכאורה ,היה התוס' ישני מודע לרש"י זה ,וא על פי כ הוא תולה בו את הפיצול בי דחייה
בידיי לדחייה ממילא .שהרי התוס' ישני ד בדעת רב ,ולא בדעת ר' שמעו .לדעת ר' שמעו
אכ לא נית להעלות פיצול כזה ,שהרי ר' שמעו קובע מפורשות שהמפריש נקבה לפסחו אינו
יוצר דיחוי ובנה יכול להיות מוקרב גופו כפסח .ג רש"י ,כאשר הוא מבאר בד צח .שמשנת
המפריש נקבה אינה לדעת ר' שמעו ,לא בא לקבוע כללי סברתיי ביחס לדחייה בידיי
ויישומה בבעלי חיי .רש"י מעיר ,עובדתית ,שמשנה זו אינה הולמת את דעת ר' שמעו ,כפי
שמפורש הדבר בכריתות כח. .
כוונת התוס' ישני היא שחר העובדה שמשנת המפריש נקבה לפסחו אינה כר' שמעו ,אי
הכרח לראות בה ניגוד לדעת רב .מגמתו ברורה ,שהרי ר' שמעו כתנא יכול לחלוק על המשנה
ואילו לרב עדי להתיישר לפי סת משנה .אשר על כ מעיר התוס' ישני שאולי ר' שמעו
קיצוני ולדעתו אי דיחוי בבעלי חיי אפילו בדחייה בידיי ,אבל בדעת רב עשוי להתקיי
הפיצול בי דחייה בידיי לדחייה ממילא .את האפשרות הזו תומ +התוס' ישני דווקא מרש"י
בפסחי צו :משו שרש"י זה אינו עוסק בדעת ר' שמעו .דווקא הרוש השונה המתקבל
מרש"י בפסחי צו :לעומת דבריו בפסחי צח .מחזק את האפשרות שאי לראות את ר'
שמעו ואת רב בעי אחת.
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·"ÈÂÁ„ ÁÒÙ ‡Ï‡ ÁÒÙ‰ ¯˙ÂÓ ‰Ê ÔÈ‡„ ,ÌÈÓÏ˘ ÂÓˆÚ ‡Â‰ „ÂÚ ·¯˜È ‡Ï ÌÈ„È
)(ÁÒÙ‰ ‰"„ È"˘¯ :Âˆ ÌÈÁÒÙ
לפי רש"י כפי שהבי התוס' ישני ,עצ הבחירה להקריב את אחד הקרבנות
בצורה חיובית ,מהווה דיחוי בידיי ביחס לקרב השני .בזאת חלוקה המשנה בפסחי
צו :מהמשנה ביומא סב .ש אחד השעירי מת ולא דוחי את ההקרבה בידיי אלא
היא נדחית ממילא.
א מקבלי את ההרחבה הזו למושג של 'דחייה בידיי' ,נית כמוב לפרש את
המשנה בד צז:צח .כדחייה בידיי .על בסיס זה אפשר לטעו שרב סובר ברמה
העקרונית שאי בעלי חיי נדחי ,וא על פי כ כאשר מדובר בדחייה בידיי הוא
מסכי שבעלי חיי נדחי.
אמנ ,יש לבחו היטב את כוונת רש"י בפסחי צו ,:ונית להבי שהוא כלל לא
רומז לסוגיות של דיחוי .רש"י מתייחס להלכה הקובעת שמותר הפסח קרב שלמי.
חר זאת ,נאמר במשנה שא פסח הול +לאיבוד ומוצאי אותו קוד הפסח ,לא
מקריבי אותו שלמי אלא רק את דמיו.
רש"י מבאר זאת על רקע ההנחה שלו שפסח כזה אינו מוגדר כ'מותר הפסח' כלל
וכלל .לו היתה הגדרתו מותר הפסח ,היינו מקריבי אותו שלמי ,אבל פסח כזה
מוגדר באופ שונה .לדעת רש"י ,פסח כזה נחשב ל'פסח דחוי' .הגדרה זו של 'פסח
דחוי' היא הגדרה לשונית של רש"י ,ואי הכרח לקשור אותה למושגי של דיחוי
בבעלי חיי.
לפיכ ,+ג כאשר רש"י מדגיש שהקרבת אחד הקרבנות דחתה את השני בידיי,
אי הכוונה למושג 'דיחוי בידיי' הלקוח מדיני דיחוי בבעלי חיי .הכוונה היא לכ+
שפסח זה נופל בי הכסאות ,ולא נית להגדירו בשו קטגוריה .מצד אחד ,הוא כבר
לא יכול להיות מוקרב כפסח ,ומצד שני אי לו הגדרה של מותר הפסח אלא של פסח
דחוי ועל כ אי אפשר להקריבו גופו לשלמי.10
א נקבל את הדיוק של התוס' ישני ,נתייצב מול הרחבה משמעותית במושג של
דחייה בידיי .בסוגייה בזבחי יב :מופיע המושג הזה ביחס לאד שהפריש קרב
והמיר את דתו .אמנ דיחוי כזה הוא דיחוי ברמה נמוכה יותר ,היות שמדובר בדיחוי
אגבי שאינו מוסב על הבהמה עצמה אלא על בעליה.

 10עיי ברש"י בפסחי צח .ד"ה שמע ,שמפנה בדבריו למשנה בד צו :ולדי שממנו מדייק התוס'
ישני.
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המציאות של דחייה היא אמנ מציאות שנוצרת בידיי ,אבל אי זו דחייה
ישירה .אמנ נית להבי שדי הגמ' מבוסס על ההלכה של זבח רשעי תועבה,11
והלכה זו עשויה להתפרש כדי בגו הבהמה.12
מדברי התוס' ישני נצטר +להסיק ,במקביל למשנה בפסחי צח ,.שג המקרה
של מטמא מקדש עשיר המפריש ק לכבשתו מוגדר כדיחוי בידיי .מטמא מקדש
עשיר מתחייב בכבשה ,בניגוד למטמא מקדש עני שמביא ק .לפיכ ,+א מטמא מקדש
עשיר מפריש ק אנו מגדירי את הק כדחוי ,ועל פי הקו המוצע נסיק שזה דיחוי
בידיי .זאת בודאי בניגוד לדעת התוס' שראינו לעיל.
עסקנו עד כה בשני משתני עיקריי .האחד הוא ההבדל בי נראה ונדחה לבי
דחוי מעיקרא ,שנידו בגמ' עצמה .השני הוא הגור של דחייה בידיי ,אותו מעלה
הגמ' בזבחי יב :והראשוני מרחיבי בו את הדיבור .לגבי המשתני הללו יישמנו
מודלי שוני של חלוקה ,מה מודלי כלליי ומה מודלי ספציפיי הקשורי
לדיחוי בבעלי חיי בפרט.
משתנה נוס שנית לייש בו את החלוקות הללו הוא 'בידו' .א זה משתנה
שעולה בהקשר כללי של דיני דיחוי ,אבל אפשר לשב ,אותו במודל המקומי של דיחוי
בבעלי חיי כפי שבנינו אותו על פי סברת ר' מנח זמבה .עצ הקביעה שדבר שהוא
בידו אינו נחשב לדיחוי ,מופיעה בזבחי לד :כגור מבודד .מדובר בקדשי )ולא
בבעלי חיי( ,במצב של נראה ונדחה ,כאשר הגור היחיד שיכול להפקיע מהגדרת
דיחוי הוא הגור של בידו :
"ÍÙ˘ - ‰„Â‰È È·¯ ¯Ó‡ „ÂÚÂ' Ô˙„ - ‰„Â‰È È·¯ ?ÔÈÈÂÁ„ ‰ÈÏ ˙È‡„ ‰ÈÏ ˙ÚÓ˘ Ô‡Ó ...
ÈÂ‰ ‡Ï Â„È·˘ ÏÎ' ¯Ó‡„ ‰ÈÏ ÔÈÚÓ˘Â 'Ì„‰ ÍÙ˘È ÁÏ˙˘Ó‰ ˙Ó ,ÁÏ˙˘Ó‰ ˙ÂÓÈ Ì„‰
„" ...'ÈÂÁ
)(:„Ï ÌÈÁ·Ê
מסגרת הדיו באותה סוגייה היא המשנה בזבחי לא:לב ,.בה מפורטי פסולי
שוני שניתני לתיקו .למשל ,א ד נשפ +מ הכלי על הרצפה ,נית לאסו אותו
והוא כשר לזריקה.
הגמ' מנסה לברר מדוע לא נפסול את הד על רקע דיני דיחוי .אפשרות אחת
שמועלה בגמ' היא ההעמדה כשיטת חנ המצרי שאינו גורס דיני דיחוי .לחילופי ,נית

 11עיי בהקשר זה בסנהדרי מז .ובתוס' ד"ה הואיל.
 12עיי בהבנת די זה בשיעור מספר  ,10העוסק ג באופי ההלכה של 'זבח רשעי תועבה'.
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להעמיד כר' יהודה שמקבל את המושגי העקרוניי של דיחוי א +דוחה את יישומ
במצבי של בידו.
מהסוגייה עולה שנית לייש את הסיוג של בידו ג בקדשי ,ואפילו בקרב
ממש ולא רק בבעלי חיי .אמנ ,בצורה מובהקת עולה הגור הזה ביחס לדיחוי
במצוות ,והתוס' א מחלקי בהקשר של בידו בי קדשי למצוות .כ +למשל בתוס'
בפסחי צח .שראינו לעיל ,בתירוצ השני .כזכור ,הגמ' מסיקה ביחס למפריש נקבה
לפסחו שדחוי מעיקרא הוי דחוי .התוס' מקשי מלולב ,בו הסקנו שדחוי מעיקרא לא
הוי דחוי ,ומעלי אפשרות לחלק בי קדשי למצוות .לאחר מכ מציעי התוס'
תירו ,נוס :
"" ...‡Â‰ ¯ÂÓ‚ ÈÂÁ„ ‡ÏÂ ,‡˙˜˙· ÈËÂÚÓÏ ¯˘Ù‡ ‡¯˜ÈÚÓ„ - Ì˙‰ È‡˘„ ,„ÂÚÂ ...
)(ÚÓ˘ ‰"„ 'ÒÂ˙ .Áˆ ÌÈÁÒÙ
באופ דומה מחלקי התוס' בסוכה לג .על פי הגור של בידו .אמנ ,בסוכה לג.
מקשי התוס' על חילוק זה מכוח הסוגייה בזבחי נט .שדנה במקרה של נפג
המזבח .מסוגייה זו משמע שא הגור של בידו אינו מועיל :
"Â‰ÈÓÂ ...ÌÈÁ·Ê ˙ÎÒÓ· Ë"‰Ó ÔÈ¯È˘ÎÓ ÌÈ˘„˜· 'ÈÙ‡Â ,Ë˜ÏÏ Â„È·„ - Ì˙‰ È‡˘„ ...
ÂËÁ˘˘ ÌÈ˘„˜‰ ÏÎ' ÌÈ˘„˜ È˘„˜ ˜¯Ù ÌÈÁ·Ê· ¯Ó‡ „ÂÚ ...‡È„ È‡‰Ï ÈÓ„ È¯Ó‚Ï ‡Ï
Â„È·˘ Ù"Ú‡ ‰Á„È ‰Á„Â ÏÈ‡Â‰„ 'ÔÈÏÂÒÙ Á·ÊÓ‰ Ì‚Ù Î"Á‡Â Á·ÊÓ‰ Ì‚Ù ‡Ï˘ „Ú
" ...ÌÈ¯·„· ˜ÏÁÏ ÍÈ¯ˆÂ !Ô˜˙Ï
)(ÌË˜ ‰"„ 'ÒÂ˙ .‚Ï ‰ÎÂÒ
מצד אחד מראי התוס' )כפי שעולה מזבחי לד (:שהגור של בידו מועיל
להפקעת די דיחוי ,ואפילו בקדשי .מצד שני ,מצביעי התוס' על הסוגייה בזבחי
נט .ממנה עולה שבידו אינו מועיל להפקעת די דיחוי .התוס' מקשי ג מהסוגייה
שלנו בד יב ,:ביחס למקרה של הפריש קרב והמיר דת .ג מקרה זה מוגדר כדיחוי
ש'בידו לתקנו' ,שהרי בידו לחזור בתשובה ,וא על פי כ נחשב הקרב לדחוי.
התוס' בסוכה לא מבארי מהו החילוק הדרוש ,אבל לכאורה מדובר בחילוק
שחורז את הסוגיות העוסקות בגור של בידו ,לאו דווקא בהקשר של דיני דיחוי.
למעשה ,זהו חילוק שעולה בהלכות רבות הקשורות לבחינת מצב עכשווי לאור עתיד
מסויי הצפוי לו.
כאשר מדברי על דיני מהסוג של 'כל העומד להשר כשרו דמי' ,או דיני
מהסוג של בידו ,נית לדבר על שני מושגי :
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מושג אחד  קיימת תופעה מסויימת ,אבל מכיו שהיא הפיכה ועשויה להשתנות
בעתיד ,נית כבר עכשיו להתחשב ברמה ההלכתית בגורמי השייכי לעתיד.
מושג שני  תופעה מסויימת נמצאת על מסלול כלשהו ,כ +שלא מביטי על
עמדתה העכשווית .אנו אומרי שתופעה מסויימת כלל לא קיימת מכוח העתיד הצפוי
לה ,ולא רק שהיא הפיכה.
כ +נית לומר שבסוגיית זבחי לד :לא רואי את המצב של הד כמצב של פסול.
אמנ כרגע הד נמצא בכלי חול ,אבל אי צור +במהל +גאוני כדי להחזיר אותו לכלי
שרת .לפיכ ,+בגי ה'בידו' לא רואי את הד כדחוי כלל וכלל .לעומת זאת ,פגימת
מזבח היא תקלה .אמנ בידינו לתק את התקלה ,אבל לא נית לומר שהקרב ראוי
להקרבה ברגע זה.
יסודות אלו עולי כבר בדברי התוס' ביומא ,אמנ בהקשר שונה מההקשר של
בידו .כזכור ,התוס' מצביעי על משבצת של עיכוב בהקרבה שאינו נחשב דיחוי כלל.
התוס' א מצייני משתני שנית לקבוע בעזרת הא מדובר בעיכוב או בדיחוי
ממשי :
"‡ÈÊÁ ‡Ï ‰ÏÈÏ„ „ÂÚÂ ,‰Á„ ·È˘Á ‡Ï ÂÙÂ‚· ‰˘ÚÓ ¯ÒÂÁÓ ÂÈ‡˘ ÔÂÈÎ - Ï"ÈÂ ...
" ...˙Â·¯˜ ÌÂ˘ ˙·¯˜‰Ï
)(Ì˙‰ ‰"„ 'ÒÂ˙ .„Ò ‡ÓÂÈ
באופ דומה ,כאשר דני ביכולת ההפקעה של בידו ,נית לשלב את הקריטריוני
הללו .למשל ,אפשר לטעו שכאשר ה'בידו' אינו מחוסר מעשה בגופו של הקרב ,לא
נגדיר את הדבר כדיחוי .במקביל ,א מדובר בבידו הקשור לפג כללי בכל מערכת
ההקרבה ,נאמר שאי זה דיחוי אלא עיכוב גרידא ,כפי שמוגדרת חוסר האפשרות
להקריב קרבנות בלילה לפי התוס' .13לעומת זאת ,א ה'בידו' מחוסר מעשה ,והפג
הוא בגו הקרב עצמו ,הרי שנאל ,להגדיר את המקרה כדיחוי ממש.
אמנ ,הפרט של 'נפג המזבח' שמוגדר כדיחוי לפי הגמ' בזבחי נט ,.סותר את
שני הקריטריוני הללו .אבל החלוקה המרכזית בי שני המושגי של 'בידו' ברורה,
חר העובדה שפרטי ההגדרות טעוני ביאור מול הסוגיות.
התוס' שילבו את הגור של 'בידו' בחילוקי נוספי שמוכרי לנו .למשל,
מהתוס' משמע שהתועלת של בידו תלויה בחלוקה בי נראה ונדחה לבי נדחה
מעיקרו .מסברה צרופה ,חילוק זה הגיוני ביותר על רקע הבנת מהותו של ה'בידו' .כפי
 13עיי בתוס' בזבחי לד :ד"ה כל .ה משלבי גור נוס בהגדרת ה'בידו' .מדובר בגור של
'דעתו לחזור' שמאפיי את מידת הטבעיות המתבקשת במסלול העתידי.
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שביארנו ,עיקר החילוק בי נראה ונדחה לבי נדחה מעיקרו נעו ,בשאלת הבנת
הדיחוי כתהלי +או כמציאות.
כפי שהסברנו לעיל ,מי שמבי את הדיחוי כמציאות מרבה ג דחוי מעיקרו
למעגל הדחויי .מי שמבי את הדיחוי כתהלי ,+ממעט דחוי מעיקרו משו שאי
בדחוי מעיקרו תהלי +של דחייה אלא רק מציאות של דחייה .ממילא ,רק במצב של
נראה ונדחה שבו היה תהלי +של דחייה ,נגדיר את הנידו כדחוי.
בבואנו לשלב את הגור של בידו ,נית לשאול הא הוא משפיע על המציאות או
על התהלי .+וכא לכאורה יש להבי שהמוקד של ה'בידו' הוא בהגדרת המציאות .א
היה תהלי +של דחייה אלא שבידינו לתקנו ,לא הועיל ה'בידו' מאומה .אמנ נית
לומר בזכות ה'בידו' שהחפ ,אינו דחוי ,על סמ +עתידו המתבקש .אבל לכאורה הוא
עבר תהלי +של דחייה ,חר העובדה שנוח לו לצאת מתו +התהלי +הזה.
לעומת זאת ,א כל כוח ההפקעה של הדיחוי נעו ,בכ +שאנו מגדירי כרגע
מציאות מסויימת כמציאות דחויה ,נית לומר שכאשר בידו לתק את המציאות אי
לפנינו מציאות דחויה.
על רקע חלוקה זו סביר להניח שה'בידו' יועיל דווקא למקרי של דחוי מעיקרא.
במקרי כאלו ,היות שהדיחוי נשע על מציאות דחויה ,אפשר לשנות את הגדרתה על
ידי ה'בידו' .אבל ,במקרי של נראה ונדחה ,היות שהדיחוי נשע על תהלי +של דיחוי,
אי בכוח ה'בידו' להועיל.
בנקודה זו נית לפצל ג בי קדשי למצוות .בתוס' בפסחי צח .שמעמתי את
הדיחוי במפריש נקבה לפסחו ע הסוגיות בסוכה ,מופיעה ג החלוקה בי קדשי
למצוות וג החלוקה בי בידו לשאינו בידו .אמנ ,התוס' מעלה זאת בשני תירוצי
כחילוקי נפרדי זה מזה .אבל מדברי התוס' בסוכה נית ג להבי שה מכווני
בחילוק שה רומזי אליו לאפשרות זו.
משמעות הפיצול היא שנפעיל את הגור של בידו כגור מפקיע )לפחות בדחוי
מעיקרא( רק במצוות ולא בקדשי .אמנ ,בגמ' עולה בצורה מפורשת )בשלב מסויי
בסוגייה( אפשרות של התחשבות בדחוי מעיקרא שהוא בידו בקדשי :
"Á·ÊÓ‰ ‰· ‡Ï˘ „Ú ÂÈ‰˘ ÌÈ˘„˜‰ ÏÎ - È·È˙ÈÓ .'ÔÈÁ„È ÌÈÈÁ ÈÏÚ·' ¯·Ò ÔÁÂÈ '¯Â ...
" ...Â‰È ‡¯˜ÈÚÓ ÔÈÈÂÁ„ ?‰· .ÔÈÏÂÒÙ Á·ÊÓ‰ ‰· Î"Á‡Â
)(.Ë ÌÈÁ·Ê
הגמ' דוחה את הקושייה מהמקרה של נבנה המזבח .הטע הוא בכ +שקדשי
שהיו עד שלא נבנה המזבח מוגדרי כדחויי מעיקרא .זאת חר העובדה שמדובר
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בקדשי ,ובגור של בידו .הא יש להסיק מכא שאי לחלק בי קדשי למצוות
כאשר עוסקי בגור של בידו ובשילובו בדחוי מעיקרא? לא בהכרח.
נית להוסי משתני שעולי בראשוני ביחס לסוגייה של נפג המזבח ,למשל
החילוק בי דיחוי בגו הבהמה ובי דיחוי שקשור למערכת בכללותה ,ולומר שרק
במקרי כאלו יש תועלת בגור של בידו בקדשי .לחילופי ,נית לומר שיש משמעות
לעובדה שמדובר בסוגייה הדנה בבעלי חיי.
אפשרות זו מחזירה אותנו לחלוקות המרכזיות עליה דיברנו .הארכנו לבאר את
היחוד האפשרי של בעלי חיי במסגרת הדיו בדיחוי ,על רקע סברת ר' מנח זמבה.
עסקנו לאור +הדר +בשיטתו של רב ,במגמה לבאר מדוע הוא טוע שבעלי חיי אינ
נדחי .אבל אפשר ,במקביל ,להעלות סברה דומה בדעת ר' יוחנ.
אמנ לדעת ר' יוחנ בעלי חיי נדחי ,אבל נית לומר שרמת הדיחוי בבעלי
חיי שונה מרמת הדיחוי בשחוטי .הבדל זה משתק כאשר קיימי יסודות שוני
העשויי להפקיע את הדיחוי .מתו +הסוגיות ברור בעליל שלחלוקה בי דחוי מעיקרא
לנראה ונדחה אי השפעה על בעלי חיי לעומת שחוטי .שהרי ר' יוחנ קובע ביחס
לבעלי חיי שיש דיחוי אפילו בדחוי מעיקרא )באותו מקרה של הגמ' בקידושי ז.ז:
הדנה במקדיש בהמת שותפי(.
אבל את שילוב הגורמי שהוספנו לגור של בידו נית לייש כחילוק בי בעלי
חיי לשחוטי ,ג בדעת ר' יוחנ .אשר על כ ,נוכל לומר שבידו בדחוי מעיקרא מועיל
א בקדשי ,בתנאי שמוקד הדיו הוא בעלי חיי כפי שיש בזבחי נט ,.ולא שחוטי.
בשולי הדברי יש לציי שהמקרה של נפג המזבח מערי קשיי על רוב
החלוקות שעולות בדברי התוס' בסוגיות השונות .התוס' נוטי להשוות את המקרה
של נפג המזבח למצב של מחוסר זמ .אמנ ,יש לתת את הדעת על ההשוואות
הללו ,בעיקר לאור הבדיקה א מדובר בפסולי שקשורי למערכת או שמא יש
לפנינו חלות של פסול בקרב עצמו.

ה .פסיקת הרמב"
ככלל ,מאמ ,הרמב" בפסיקתו את דעת רב ,והוא קובע שבעלי חיי אינ
נדחי .כ +למשל בהלכות פסולי המוקדשי :
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שיעורי הרא"ל במסכת זבחי

"‡Â·¯· „Á‡ ÂÏÈÙ‡ - Ï˜Ò‰ ¯Â˘ Â‡ ˙Â˙Ó‰ ˙Â‡ËÁÓ ˙Á‡ Ô‰· ·¯Ú˙˘ ÌÈÁ·Ê‰ ÏÎ
ÈÏÚ· ÔÈ‡˘ ,‰ˆ¯Â‰ - ·È¯˜‰ Ì‡Â .ÔÈÏË· ÔÈ‡Â Ô‰ ÔÈ·Â˘Á ÌÈÈÁ ÈÏÚ·˘ ÈÙÏ ,Â˙ÂÓÈ ÔÏÂÎ
"ÔÈÁ„ ÌÈÈÁ
)¯(‡/Â ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
הרמב" מתייחס לסוגייה בזבחי עג :שלא הזכרנו ,ויש לתת את הדעת על עצ
המושג של דיחוי כפי שהוא נידו ש .הגמ' עוסקת ש בתערובת של ראויי להקרבה
ע כאלה שאינ ,ומכיו שבמצבי מסויימי לא נית להקריב את כל התערובת,
מוגדרי הראויי להקרבה כדחויי.
יש לציי שיש כא חידוש מסויי בהגדרת המושג דיחוי .בס +הכל ,ג בתו+
התערובת אי הבהמות הראויות דחויות .מבחינה מעשית ,אי לנו כמקריבי יכולת
לזהות את הבהמות הראויות להקרבה ,אבל אליבא דאמת ה ראויות להקרבה ג
בהיות חלק מ התערובת.
מכל מקו ,הגמ' מגדירה את הדבר כדחוי ,ועל רקע זה נפסק ברמב" שאי בעלי
חיי נדחי .באופ דומה נית להבי מפסק הרמב" בהלכות עבודת יו הכיפורי
שאי בעלי חיי נדחי :
"ÌÈ˘ ‡È·È ,˙Ó ÏÈ¯‚‰˘Ó Ì‡Â .È˘Ï ‚ÂÊ Á˜È ,˙Ó ÏÈ¯‚‰ ‡Ï˘ „Ú Ì‡ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó
ÂÈÏÚ ‰ÏÚ˘ ‰Ê' ¯ÓÂ‡ Ì˘ Ï˘ ‰È‰ Ì‡ .˙Ó˘ ‡Â‰ ‰ÊÈ‡ ‰‡Â¯Â ‰ÏÈÁ˙Î Ô‰ÈÏÚ ÏÈ¯‚ÈÂ
Ï¯Â‚‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚ˘ ‰Ê' ¯Ó‡È ÏÊ‡ÊÚ Ï˘ ˙Ó‰ ‰È‰ Ì‡Â .'ÂÈ˙Á˙ ÌÈÈ˜˙È Ì˘Ï Ï¯Â‚‰
" ...‰Ú¯È ÛÂÒ· Ô‰ÈÏÚ ÏÈ¯‚‰˘ ÌÈ˘‰ ÔÓ È˘‰Â .'ÂÈ˙Á˙ ÌÈÈ˜˙È ÏÊ‡ÊÚÏ
)¯(ÂË/‰ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
הרמב" אמנ אינו מאזכר פה מפורשות את הביטוי 'אי בעלי חיי נדחי' ,אבל
מפסיקתו עולה כ .+שהרי פוסק שהשה השני מ השני שהגריל עליה בסו ירעה עד
שיסתאב ,כלומר הנותר מ הזוג הראשו אינו נדחה.
אלא שיש שני מקומות ברמב" שמתוכ עולה סיוג מסויי לפסיקה ברורה זו.
ראשית ,בהלכות קרב פסח :
"‡È·ÈÂ ,¯ÎÓÈÂ ,ÌÂÓ Â· ÏÂÙÈ˘ „Ú ‰Ú¯È - ÌÈ˘ È˙˘ Ô· ¯ÎÊ Â‡ ÂÁÒÙÏ ‰·˜ ˘È¯ÙÓ‰
·„"ÌÈÓÏ˘ ÂÈÓ„· ‡È·È ÂÁÒÙ ·È¯˜‰˘ „Ú ÌÂÓ ‰· ÏÙ ‡Ï Ì‡Â ,ÁÒÙ ÂÈÓ
)¯(„/„ ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
מדוע פוסק הרמב" שהקרב קרב לדמיו? הרי א אי בעלי חיי נדחי ,נוכל
להקריב את גו הקרב עצמו .קושייה זו עולה בדברי הלח משנה על אתר ,והוא
נשאר בצרי +עיו.
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מסברה היה נית לומר שהבעיה במפריש נקבה לפסחו היא מעבר לדיחוי .נקבה
איננה פסח דחוי שיש לדו בו במסגרת הרגילה .נקבה היא לא פסח כלל )בדומה
להבנה שהעלינו בפסחי צו :בדעת רש"י( .אבל הגמ' תולה את הדיו במפריש נקבה
לפסחו בדיני דיחוי ,ועל כ ג א סברה זו אפשרית נראה לכאורה שדברי הרמב"
קשי מגמרא.
סיוג נוס לקביעה הכוללנית שאי דיחוי בבעלי חיי עולה בפסיקת הרמב"
בהלכות מעשה הקרבנות :
"·È¯‰ - Â˘È„˜‰Â ¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ ,ÂÏ˘ ‰ÈˆÁ Ô‰Ó „Á‡ ˘È„˜‰˘ ÔÈÙ˙Â˘‰ ˙Ó‰
Â¯˜ÈÚÓ ÈÂÁ„‰ ÔÈ‡ ,‰ÈˆÁ ˘È„˜‰˘Î ‰˙È‰ ‰ÈÂÁ„ ‰˙ÏÈÁ˙Ó˘ Ù"Ú‡ .‰·È¯˜Â ‰˘„˜ ÂÊ
„" ...ÌÈÁ„ ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ÔÈ‡ ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ‡È‰Â ÏÈ‡Â‰ ÌÈÓ„ ˙˘Â„˜ ‡Â‰˘ Ù"Ú‡Â ,ÈÂÁ
)¯(„/ÂË ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
הרמב" אמנ פוסק נגד ר' יוחנ ,והוא מפרש שאי בעלי חיי נדחי .אבל היינו
מצפי לנימוק זה גרידא ,ומהרמב" משתמע שהפסיקה קשורה לעובדה שמדובר כא
בדחוי מעיקרו.
אפשרות זו כשלעצמה הגיונית מסברה ,והעלינו במהל +השיעור סברה דומה .אלא
שלגבי רצ פסיקות הרמב" היא בעייתית .שהרי בהלכות פסולי המוקדשי ובהלכות
עבודת יו הכיפורי אי הרמב" מתנה את חוסר הדיחוי בבעלי חיי בגור של
דיחוי מעיקרא.
נית לומר שברמה העקרונית פוסק הרמב" שאי בעלי חיי נדחי דווקא
בדיחוי מעיקרא ,אבל במצבי מיוחדי הוא פוסק זאת ג בנראה ונדחה .המקרה של
הלכות פסולי המוקדשי מיוחד מכוח העובדה שלמעשה החפצא של הבהמה לא נדחה
)מדובר רק בדחייה של תערובת( .המקרה של שני שעירי יו הכיפורי א הוא אינו
דחייה ממשית בגו הבהמה אלא במערכת בכללותה.
יש להעיר ,שנית לעקו את עצ הבעיה על ידי קריאה שונה מעט של דברי
הרמב" .על פי הקריאה המקובלת ,הרמב" משלב את היסוד של דחוי מעיקרו כיסוד
מגביל בפסיקה שאי בעלי חיי נדחי .אבל נית לראות במילי אלו תיאור של
המקרה בלבד ,ולא קביעה הלכתית .הרמב" עוסק באותו מקרה בבהמה שהיתה
דחויה מעיקרא ,והוא קובע שאי הבהמה הזו נדחית )אי ה'דחוי מעיקרו הזה דחוי'(
משו שבעלי חיי אינ נדחי א פע.

